Lighting

Iridium² Medium
SGP352 CPO-TW140W K II FX2 AL GR
Iridium² Medium - MASTER CosmoWhite CPO-TW - 140 W - K Clasa de siguranţă II - Flexible distribution version 2 - AL - GR
Iridium² este o familie de corpuri de iluminat stradal proiectate pentru performanţă şi
durabilitate. În funcţie de aplicaţie şi de buget, clienţii pot începe cu LED, HID
electronic, sau o combinaţie între ambele tehnologii cu acelaşi corp de iluminat.
Indiferent de opţiunea iniţială, modularitatea Iridium² permite clienţilor să îşi
actualizeze instalaţiile (de la LED la LED sau de la e-HID la LED) în orice moment
doresc, prin simpla înlocuire a motorului de lumină.Integrarea LEDGINE, a sistemelor
optice HID complet noi, a aparatajului electronic şi a controlerelor a fost determinată
de necesitatea tot mai mare de reducere a consumului de energie. Noile sisteme
optice Iridium² HID sunt proiectate pentru a asigura cea mai bună performanţă a
iluminatului, oferind simultan o flexibilitate extraordinară în aplicaţii. Toate aceste
caracteristici, combinate cu uşurinţa instalării şi întreţinerii Iridium², asigură pentru
clienţi un cost de exploatare mic.

Catalog de date
General Information

Vopsire

-

Cod familie lămpi

CPO-TW [ MASTER CosmoWhite CPO-TW]

Optic type outdoor

Flexible distribution version 2

Putere lampă

140 W

Ramă colorată

-

Pachet combinat

K

Fotocelulă

No [ -]

Echipament

EB [ Electronic]

Product Family Code

SGP352 [ Iridium² Medium]

Comandă încorporată

No [ -]

Reglarea luminii

-

Operating and Electrical

Protecţie circuit electric

-

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Cablu

-

Frecvenţă de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Clasă de protecţie IEC

Clasa de siguranţă II

Culoare piese

AL
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Iridium² Medium

Mechanical and Housing
Culoarea

GR

Product Data
Cod complet produs

871829197605900

Nume comandă produs

SGP352 CPO-TW140W K II FX2 AL GR

EAN/UPC - Produs

8718291976059

Cod de comandă

97605900

Numărător - Cantitate per pachet

1

Numărător - Pachete per cutie exterioară

1

Material nr. (12NC)

910404102412

Greutate netă (bucată)

10,293 kg

Cote

Iridium2 SGP352/353
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